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Škola nám dala základnu pro život, kamarády, 

druhou rodinu. 

Někteří z nás tam chodí rádi, někteří ne, ale to kvůli 
učení. Když se řekne slovo „Škola“, člověk si většinou 
hned představí učebnice, sešity a nevrlé učitelky. Pro 
nás, kteří do školy chodíme, je vnímání slova „Škola“ 
jiné. Je to součást našeho života. Až teď přes online 
výuku jsme si VŠICHNI (skoro) uvědomili, že tam 
chodíme rádi a že nám škola v životě chybí. Až nyní 
jsme zjistili, že kontakt s učiteli a hlavně s přáteli 
opravdu postrádáme, je důležitý a v žádném životě 
nesmí chybět.



NAŠE TŘÍDA

• První rok školy byl takový celkem
normální. Seznámili jsme se s abecedou a 
čísly. Rok uběhl rychleji, než jsme čekali. 
To nejlepší z tohoto roku byla naše 
akademie: „Včelí Medvídci“. Bylo to prostě 
super!

• Druhý rok školy se prakticky nic nového 
nestalo. Jen se v některých lidech cosi
změnilo.... 

• Třetí rok školy byl téměř stejný jako 1. a 2. 
rok, ALE začali jsme se učit násobilku a 
větší čísla. Všichni už jsme se celkem 
dobře znali. TAKÉ JSME POPRVÉ JELI NA 
ŠKOLU V PŘÍRODĚ, ale byla to jedna z těch 
nejhorších škol v přírodě. Tento školní rok 
onemocněla naše paní učitelka Kotlanová, 
půl roku jsme proto měli suplování. 
Vystřídalo se u nás několik vyučujících. 
Nejvíce vzpomínáme na paní učitelku 
Tomlovou.

• Čtvrtý rok byl výjimečný, protože nastala
doba našeho druhého zájezdu (škola v 
přírodě) a to byl jeden z nejlepších 
zájezdů vůbec! Zato naše akademie se 
moc nepovedla. 



• V pátém ročníku jsme obdivovali prostor 
dvakrát větší třídy v podkroví. Byla to úplně 
nová a hlavně obrovská třída. V této době 
jsme zažili asi nejvíce zážitků. Navštívili jsme 
Koněpruské jeskyně, proběhla také škola v 
přírodě a určitě i nějaké to divadelní 
představení. Tehdy nastalo období slizů a 
většina z nás si s nimi hrála o hodinách a o 
přestávkách. Také od nás pár lidí odešlo na 
gympl, a jedna spolužačka dokonce na 
konzervatoř.

• Šestá třída byla úplně nová kapitola naší 
školní docházky. Nová budova, jiný systém 
učení, nová třída a nová učitelka. Naše paní 
učitelka Salačová je strašně hodná a 
empatická. V únoru jsme byli na 
Valentýnském koncertě v Praze v takovém 
malém divadélku. Bylo to moc hezké. Všem, 
kteří tam byli, se koncert líbil. V březnu se 
zavřely školy a rozvinula se pandemie 
coronaviru, v důsledku které započala 
distanční výuka. Toto období bylo opravdu 
složité, a to snad pro každého.

• A už jsme v sedmé třídě, tedy v přítomnosti. 
Rok začal úplně v klidu, naši kluci ve třídě si 
hodně oblíbili ping pong, týden co týden se 
ale pandemická situace zhoršovala. Začaly se 
plošně nosit roušky. Netrvalo moc dlouho a 
opět byla zavedena distanční výuka, která 
trvá až do současnosti, jakož to do pololetí 
roku 2021. 



CO BYCHOM CHTĚLI

• Chtěli bychom jezdit na výlety.

• Chtěli bychom mít možnost učit se španělštinu a mnohem více informatiky. 
Informatiku bychom chtěli více, protože minulý rok jsme si ji moc neužili.



• Jak jsme již zmínili, přáli bychom 
si mít také španělštinu, neboť 
některým z nás se nelíbí ani 
němčina a ani ruština, ale 
španělštinu máme rádi.



• Přáli bychom si přijít do školy a mít 
pingpongový stůl s novými pálkami a  
kvalitními míčky.



•Chtěli bychom 
mít adrenalinový 
zážitek z celou 
třídou.



• Jelikož se omezil pohyb venku, 
také přátelé se přestali vídat a 
to zavinilo rozpady přátelství. 

• Vytvořily se nové skupinky a 
nové KAMARÁDSKÉ vztahy.

• U některých se ale nic nemění a 
přátelství zůstává.

• Doufáme, že každý z nás má ve 
třídě někoho, s kým se 
kamarádí.
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KONEC
• Toto bylo našich sedm let ve škole, naše zážitky a přání.

• Snad budou zbývající roky veselejší a bez covidu!

• Přejeme hezký den!
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